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“ผูใ้ ดทีป่ รารถนาจะเป็นใหญ่จะต้องทำตนเป็นผูร้ บั ใช้ผอู้ น่ื และผูใ้ ดทีป่ รารถนาจะเป็นคน
ทีห่ นึง่ ในหมูท่ า่ น ก็จะต้องทำตนเป็นผูร้ บั ใช้ทกุ คน” (มก.10:43-44)

TWENTY - NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
(World Mission Sunday)

ตารางมิสซา Time for Masses

วัดเซนต์นโิ คลัส พัทยา St. Nikolaus Church Pattaya
วันพุธ Wednesday

- 18.30 น. hrs. อังกฤษ English
- 19.30 น. hrs. นพวารและมิสซา Novena&Mass ไทย Thai
วันศุกร์ตน้ เดือน First Friday of the Month
- 18.30 น. hrs อังกฤษ/English
- 19.30 น. hrs ไทย/Thai
วันเสาร์ Saturday
- 18.00 น. hrs. อังกฤษ/English
- 19.30 น. hrs. ไทย/Thai
วันอาทิตย์ Sunday
- 7.00 น. hrs. ไทย/Thai
- 8.30 น. hrs. อังกฤษ/English
- 10.00 น. hrs. ไทย/Thai
- 16.00 น. hrs. อังกฤษ/English เจ้าวัด คุณพ่อฟิลิป อดิศักดิ์ พรงาม
- 17.30 น. hrs. เกาหลี/Korean ผูช้ ว่ ย คุณพ่อวีระ ผังรักษ์

วัดอัสสัมชัญ พัทยา Assumption Church Pattaya
วันอาทิตย์ Sunday

Priest Calls :
Fr. Adisak
Fr. Weera

- 9.00 น. hrs.
- 11.00 น. hrs.

ไทย/Thai
อังกฤษ/English

081-8675598
081-8164396

Pastor

คุณพ่ออังคาร เจริญสัตย์สริ ิ

Fr. Philip Adisak Phorn-Ngam

Helping Fr.Michael Weera Phangrak

Fr.Angkarn Charoensatsiri

สำนักงาน Office : (038) 415 322

Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time

อาทิตย์ท่ี 29 เทศกาลธรรมดา

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 21st October, 2018

First Reading (Is 53:10-11)
Second Reading (Heb 4:14-16)
Gospel (Mk 10:35-45)

สารวั ด

10/98 หมู่ 9 ถนนสุขมุ วิท
จากถนนสุขุมวิทเข้าทางซอยสยามคันทรีคลับตรงเข้าไป 10 กม.
ใกล้ทางแยกเข้าพัทยากลาง หนองปรือ จังหวัดชลบุรี 20150
ก่อนถึงสนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับ
10/98 Moo 9, Sukhumvit Road.
From Sukhumvit Highway, turn into Soi
Nongpprue, Banglamung
Siam Country Club Road and go
Chonburi 20150
straight along the road for 10 kms.
https://www.facebook.com/groups/st.nikolauschurchpattaya

ปีท่ี ๒๑ ฉบับที่ ๑๔๖ 21th Year, Book 146

“Whoever wishes to become great among you must be your servant,
and whoever wishes to be first among you must be slave of all.” (Mk.10:4344)

วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา
วัดอัสสัมชัญ พัทยา

Bulletin

Responsorial Psalm:
Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.
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ประกาศสังฆมณฑลจันทบุรี
ฉลอง 75 ปี การสถาปนามิสซังจันทบุรี
พีน่ อ้ งพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และคริสตชนฆราวาสทีร่ กั ทุกท่าน
นับเป็นพระพรอันยิ่งใหญ่ของพระอีกวาระหนึ่ง ที่สังฆมณฑลจันทบุรี ได้ประกาศ
ให้ปี 2019 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบ 75 ปี การสถาปนามิสซังจันทบุรี (ค.ศ.1944-2019)
มิสซังจันทบุรี แต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของมิสซังกรุงเทพฯ ซึ่งมีคณะสงฆ์มิสซัง
ต่างประเทศแห่งกรุงปารีสเป็นผู้ปกครองดูแลอยู่ และมีพระสงฆ์ชาวไทยร่วมงานด้วย
แต่จำนวนยังไม่มากนัก
วั น ที ่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1944 พระสั น ตะปาปาปี โ อที ่ 12 ได้ ป ระกาศ
แบ่งมิสซังจันทบุรอี อกจาก มิสซังกรุงเทพฯ และประกาศแต่งตัง้ คุณพ่อยาโกเบ แจง เกิดสว่าง
เป็ น พระสั ง ฆราชปกครองมิ ส ซั ง ใหม่ น ี ้ เมื ่ อ วั น ที ่ 18 ตุ ล าคม ค.ศ. 1944 นั บ
ได้ ว ่ า มิ ส ซั ง จั น ทบุ ร ี เ ป็ น มิ ส ซั ง แรก ที ่ ป กครองโดยพระสั ง ฆราชชาวไทย และ
มีพระสงฆ์ผรู้ ว่ มงานเป็นคนไทยเกือบทัง้ หมด
มิสซังจันทบุรี สมัยพระสังฆราชยาโกเบ แจง เกิดสว่าง (1944-1952) เป็นช่วง
เวลาแห่งการวางรากฐานและสร้างมิสซังใหม่ สมัยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ สงวน
สุวรรณศรี (1953-1970) ได้พัฒนาปกครองและบริหารมิสซังอย่างเป็นระบบ วันที่ 18
ธั น วาคม ค.ศ. 1965 พระสั น ตะปาปาปอลที ่ 6 ประกาศสถาปนาพระฐานานุ ก รม
พระศาสนจักรในประเทศไทย มิสซังจันทบุรี จึงได้รบั สถาปนาเป็น “สังฆมณฑลจันทบุร”ี
ต่ อ มาในสมั ย พระสั ง ฆราชลอเรนซ์ เที ย นชั ย สมานจิ ต (1971-2009) ได้ พ ั ฒ นา
การบริหารปกครองในทุกๆ มิติ ทั้งด้านการอภิบาล การบริหารจัดการ การจัดตั้งกลุ่ม
กิ จ การคาทอลิ ก และหน่ ว ยงานต่ า งๆ ทำให้ เ กิ ด ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า เป็ น อย่ า งมาก
จนถึ ง สมัยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี (2009-ปัจจุบัน) ได้ ส านต่ อ งาน
ของสั ง ฆมณฑลตามแผนอภิ บ าลของพระศาสนจั ก รในประเทศไทย และแผนอภิ บ าล
ของสังฆมณฑล โดยการมีสว่ นร่วมของพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาสให้เข้มข้นขึน้

ประชาสัมพันธ์จากทางวัด
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1. อาทิตย์นี้เป็นวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล ขอให้เราภาวนาเพื่องานแพร่ธรรมทั่วโลก
(หลังรับศีล จะมีการเวียนถุงทานรอบทีส่ องเป็นพิเศษเพือ่ จุดประสงค์น)้ี
2. สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนตุลาคมนี้ จะมีสวดสายประคำร่วมกันที่บ้านคุณศรีลักษณ์
สิมมาทอง หมูบ่ า้ นสองแถว ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2018 เวลา 19.00 น. (1 ทุม่ )
โทร.087-6016858
3. ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน ร่วมพิธีมิสซาโอกาสปิดเดือนแม่พระและแห่เทิดเกียรติแม่พระ
ในวันอาทิตย์ท่ี 28 ตุลาคม 2018 ทีว่ ดั นักบุญนิโคลัส มิสซาเวลา 10.00 น.
4. มิสซาเสกสุสานประจำปี วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018
เวลา 10.00 น. (ทางสมาคมสุสานจำหน่ายเทียน และทางวัดบริการจำหน่ายดอกไม้ที่ศาลา
และทีห่ น้าสุสาน พีน่ อ้ งทีป่ ระสงค์จะสัง่ จองล่วงหน้าเชิญติดต่อได้ทส่ี ำนักงานวัด โทร. 038-415322)
5. ฉลองวัดราชินสี ายประคำศักดิส์ ทิ ธิ์ บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี วันเสาร์ท่ี 27 ตุลาคม 2018
มิสซาเวลา 10.30 น.

Announcement from the Church

1. This Sunday is World Mission Sunday. (The 2nd collection will
be organized after the Holy Communion)
2. Mass for All Saints and All Souls will be celebrated on
Sunday the 4th of November. Also the Cemetery Blessing
will be after the Thai Mass at 10.00 am. on the same day.
(Candles and Flowers are available at the Church by the Cemetery
Association and the Church organization)

“เราทุกคนต้องแพร่ธรรม
ตามกระแสเรียกชีวติ และตามกำลังความสามารถของตน”
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Gospel Mk 10:35-45
A reading from the holy Gospel according to Mark
James and John, the sons of Zebedee, came to him and said to him,
“Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you.”
He replied, “What do you wish me to do for you?”
They answered him, “Grant that in your glory
we may sit one at your right and the other at your left.”
Jesus said to them, “You do not know what you are asking.
Can you drink the cup that I drink
or be baptized with the baptism with which I am baptized?”
They said to him, “We can.”
Jesus said to them, “The cup that I drink, you will drink,
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โอกาสความชื ่ น ชมยิ น ดี แห่ ง การสถาปนามิ ส ซั ง จั น ทบุ ร ี ค รบ 75 ปี (ค.ศ.1944-2019)
เราคริสตชนทุกคนร่วมใจกันขอบคุณพระเจ้า แสดงความกตัญญูรู้คุณ และรำลึกถึงบรรดา
มิชชันนารี พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และคริสตชนทุกคนในอดีต ที่ได้ปลูกฝัง
และวางรากฐานความเชื ่ อ ในพระเป็ น เจ้ า ด้ ว ยชี ว ิ ต และพั น ธกิ จ ของบรรพชนเหล่ า นี ้
และให้ ช ่ ว งเวลาแห่ ง การฉลองครบ 75 ปี เป็ น เวลาพิ เ ศษแห่ ง การฟื ้ น ฟู แ ละเสริ ม สร้ า ง
ให้ ค ริ ส ตชนสั ง ฆมณฑลจั น ทบุ ร ี เป็ น หนึ ่ ง เดี ย วกั บ พระเจ้ า และเพื ่ อ นมนุ ษ ย์ ประกาศ
พระเยซูคริสต์ เสริมสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า ด้วยการดำเนินชีวิตศิษย์พระคริสต์
สูก่ ารเป็นศิษย์ธรรมฑูต
ดั ง นั ้ น เพื ่ อ ให้ ก ารฉลอง 75 ปี มิ ส ซั ง จั น ทบุ ร ี เกิ ด คุ ณ ค่ า และ
มีความหมายกับบุคลากรทุกระดับในสังฆมณฑล จึงขอประกาศให้มีการฉลอง 75 ปี
มิสซังจันทบุรี ตัง้ แต่นเ้ี ป็นต้นไป ขอพระมารดามารีย์ ผูป้ ฏิสนธินริ มล ปกป้อง คุม้ ครอง
และนำทางเราด้วยเทอญ
ประกาศ ณ วันอาทิตย์ท่ี 21 ตุลาคม ค.ศ. 2018 วันแพร่ธรรมสากล

and with the baptism with which I am baptized, you will be baptized;

พระสังฆราชซิลวีโอ สิรพิ งษ์ จรัสศรี
พระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี

but to sit at my right or at my left is not mine to give
but is for those for whom it has been prepared.”
When the ten heard this, they became indignant at James and John.
Jesus summoned them and said to them,
“You know that those who are recognized as rulers over the Gentiles
lord it over them,
and their great ones make their authority over them felt.
But it shall not be so among you.
Rather, whoever wishes to be great among you will be your servant;
whoever wishes to be first among you will be the slave of all.
For the Son of Man did not come to be served
but to serve and to give his life as a ransom for many.”

ประกาศการสมรส
ระหว่าง มารีอา หทัยรัตน์ บุญไสย บุตรีของ ยอแซฟอุทยั และอันนา ฉวี บุญไสย
สัตบุรษุ วัด นักบุญเปาโลกลับใจ บ้านหนองรุง สังฆมณฑลอุบลราชธานี กับ
จ่าเอก สุรยิ า ประกาศรี บุตรของ นายณรงค์ และนางวิไลรัตน์ ประกาศรี
บ้านเกิด อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
ทั้งสองจะเข้าพิธีสมรส ณ วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา ในวัน
เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2018 หากสัตบุรุษท่านใดทราบข้อขัดขวาง
ที ่ ท ำให้ ค ู ่ ส มรสนี ้ ไ ม่ ส ามารถเข้ า พิ ธ ี ส มรส
ตามจารี ต ของ
พระศาสนจั ก รคาทอลิ ก ได้ โปรดแจ้ ง ให้ คุ ณ พ่ อ เจ้ า วั ด ได้ ท ราบ
ประกาศเป็นครัง้ ที่ 1
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One Family on Mission…a Joy shared
World mission Sunday encourages prayer and financial support

Responsorial: (for Responsorial Psalm)
Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.

for the missionary work of the Catholic Church throughout the world. It
enables the Gospel, the Good News to reach millions who have yet to
hear it and it supports many who daily experience a significant lack of
basic needs. World Mission Sunday unites Catholics all over the world
in prayer and mutual support both material and spiritual. Accordingly
every parish and diocese throughout the world from the poorest to the
most affluent celebrates this day on the third Sunday in October.

First Reading

Is 53:10-11

Second Reading

Heb 4:14-16

A reading from the Letter to the Hebrews
Brothers and sisters:
Since we have a great high priest who has passed through the
heavens,

A reading from the Book from the Prophet Isaiah

Jesus, the Son of God,

The LORD was pleased

let us hold fast to our confession.

to crush him in infirmity.
If he gives his life as an offering for sin,
he shall see his descendants in a long life,
and the will of the LORD shall be accomplished through him.
Because of his affliction
he shall see the light in fullness of days;
Through his suffering, my servant shall justify many,
and their guilt he shall bear.

For we do not have a high priest
who is unable to sympathize with our weaknesses,
but one who has similarly been tested in every way,
yet without sin.
So let us confidently approach the throne of grace
to receive mercy and to find grace for timely help.
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พระเยซูคริสต์ เสริมสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า ด้วยการดำเนินชีวิตศิษย์พระคริสต์
สูก่ ารเป็นศิษย์ธรรมฑูต
ดั ง นั ้ น เพื ่ อ ให้ ก ารฉลอง 75 ปี มิ ส ซั ง จั น ทบุ ร ี เกิ ด คุ ณ ค่ า และ
มีความหมายกับบุคลากรทุกระดับในสังฆมณฑล จึงขอประกาศให้มีการฉลอง 75 ปี
มิสซังจันทบุรี ตัง้ แต่นเ้ี ป็นต้นไป ขอพระมารดามารีย์ ผูป้ ฏิสนธินริ มล ปกป้อง คุม้ ครอง
และนำทางเราด้วยเทอญ
ประกาศ ณ วันอาทิตย์ท่ี 21 ตุลาคม ค.ศ. 2018 วันแพร่ธรรมสากล

and with the baptism with which I am baptized, you will be baptized;

พระสังฆราชซิลวีโอ สิรพิ งษ์ จรัสศรี
พระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี

but to sit at my right or at my left is not mine to give
but is for those for whom it has been prepared.”
When the ten heard this, they became indignant at James and John.
Jesus summoned them and said to them,
“You know that those who are recognized as rulers over the Gentiles
lord it over them,
and their great ones make their authority over them felt.
But it shall not be so among you.
Rather, whoever wishes to be great among you will be your servant;
whoever wishes to be first among you will be the slave of all.
For the Son of Man did not come to be served
but to serve and to give his life as a ransom for many.”

ประกาศการสมรส
ระหว่าง มารีอา หทัยรัตน์ บุญไสย บุตรีของ ยอแซฟอุทยั และอันนา ฉวี บุญไสย
สัตบุรษุ วัด นักบุญเปาโลกลับใจ บ้านหนองรุง สังฆมณฑลอุบลราชธานี กับ
จ่าเอก สุรยิ า ประกาศรี บุตรของ นายณรงค์ และนางวิไลรัตน์ ประกาศรี
บ้านเกิด อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
ทั้งสองจะเข้าพิธีสมรส ณ วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา ในวัน
เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2018 หากสัตบุรุษท่านใดทราบข้อขัดขวาง
ที ่ ท ำให้ ค ู ่ ส มรสนี ้ ไ ม่ ส ามารถเข้ า พิ ธ ี ส มรส
ตามจารี ต ของ
พระศาสนจั ก รคาทอลิ ก ได้ โปรดแจ้ ง ให้ คุ ณ พ่ อ เจ้ า วั ด ได้ ท ราบ
ประกาศเป็นครัง้ ที่ 1
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ประกาศสังฆมณฑลจันทบุรี
ฉลอง 75 ปี การสถาปนามิสซังจันทบุรี
พีน่ อ้ งพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และคริสตชนฆราวาสทีร่ กั ทุกท่าน
นับเป็นพระพรอันยิ่งใหญ่ของพระอีกวาระหนึ่ง ที่สังฆมณฑลจันทบุรี ได้ประกาศ
ให้ปี 2019 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบ 75 ปี การสถาปนามิสซังจันทบุรี (ค.ศ.1944-2019)
มิสซังจันทบุรี แต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของมิสซังกรุงเทพฯ ซึ่งมีคณะสงฆ์มิสซัง
ต่างประเทศแห่งกรุงปารีสเป็นผู้ปกครองดูแลอยู่ และมีพระสงฆ์ชาวไทยร่วมงานด้วย
แต่จำนวนยังไม่มากนัก
วั น ที ่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1944 พระสั น ตะปาปาปี โ อที ่ 12 ได้ ป ระกาศ
แบ่งมิสซังจันทบุรอี อกจาก มิสซังกรุงเทพฯ และประกาศแต่งตัง้ คุณพ่อยาโกเบ แจง เกิดสว่าง
เป็ น พระสั ง ฆราชปกครองมิ ส ซั ง ใหม่ น ี ้ เมื ่ อ วั น ที ่ 18 ตุ ล าคม ค.ศ. 1944 นั บ
ได้ ว ่ า มิ ส ซั ง จั น ทบุ ร ี เ ป็ น มิ ส ซั ง แรก ที ่ ป กครองโดยพระสั ง ฆราชชาวไทย และ
มีพระสงฆ์ผรู้ ว่ มงานเป็นคนไทยเกือบทัง้ หมด
มิสซังจันทบุรี สมัยพระสังฆราชยาโกเบ แจง เกิดสว่าง (1944-1952) เป็นช่วง
เวลาแห่งการวางรากฐานและสร้างมิสซังใหม่ สมัยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ สงวน
สุวรรณศรี (1953-1970) ได้พัฒนาปกครองและบริหารมิสซังอย่างเป็นระบบ วันที่ 18
ธั น วาคม ค.ศ. 1965 พระสั น ตะปาปาปอลที ่ 6 ประกาศสถาปนาพระฐานานุ ก รม
พระศาสนจักรในประเทศไทย มิสซังจันทบุรี จึงได้รบั สถาปนาเป็น “สังฆมณฑลจันทบุร”ี
ต่ อ มาในสมั ย พระสั ง ฆราชลอเรนซ์ เที ย นชั ย สมานจิ ต (1971-2009) ได้ พ ั ฒ นา
การบริหารปกครองในทุกๆ มิติ ทั้งด้านการอภิบาล การบริหารจัดการ การจัดตั้งกลุ่ม
กิ จ การคาทอลิ ก และหน่ ว ยงานต่ า งๆ ทำให้ เ กิ ด ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า เป็ น อย่ า งมาก
จนถึ ง สมัยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี (2009-ปัจจุบัน) ได้ ส านต่ อ งาน
ของสั ง ฆมณฑลตามแผนอภิ บ าลของพระศาสนจั ก รในประเทศไทย และแผนอภิ บ าล
ของสังฆมณฑล โดยการมีสว่ นร่วมของพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาสให้เข้มข้นขึน้

ประชาสัมพันธ์จากทางวัด
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1. อาทิตย์นี้เป็นวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล ขอให้เราภาวนาเพื่องานแพร่ธรรมทั่วโลก
(หลังรับศีล จะมีการเวียนถุงทานรอบทีส่ องเป็นพิเศษเพือ่ จุดประสงค์น)้ี
2. สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนตุลาคมนี้ จะมีสวดสายประคำร่วมกันที่บ้านคุณศรีลักษณ์
สิมมาทอง หมูบ่ า้ นสองแถว ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2018 เวลา 19.00 น. (1 ทุม่ )
โทร.087-6016858
3. ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน ร่วมพิธีมิสซาโอกาสปิดเดือนแม่พระและแห่เทิดเกียรติแม่พระ
ในวันอาทิตย์ท่ี 28 ตุลาคม 2018 ทีว่ ดั นักบุญนิโคลัส มิสซาเวลา 10.00 น.
4. มิสซาเสกสุสานประจำปี วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018
เวลา 10.00 น. (ทางสมาคมสุสานจำหน่ายเทียน และทางวัดบริการจำหน่ายดอกไม้ที่ศาลา
และทีห่ น้าสุสาน พีน่ อ้ งทีป่ ระสงค์จะสัง่ จองล่วงหน้าเชิญติดต่อได้ทส่ี ำนักงานวัด โทร. 038-415322)
5. ฉลองวัดราชินสี ายประคำศักดิส์ ทิ ธิ์ บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี วันเสาร์ท่ี 27 ตุลาคม 2018
มิสซาเวลา 10.30 น.

Announcement from the Church

1. This Sunday is World Mission Sunday. (The 2nd collection will
be organized after the Holy Communion)
2. Mass for All Saints and All Souls will be celebrated on
Sunday the 4th of November. Also the Cemetery Blessing
will be after the Thai Mass at 10.00 am. on the same day.
(Candles and Flowers are available at the Church by the Cemetery
Association and the Church organization)

“เราทุกคนต้องแพร่ธรรม
ตามกระแสเรียกชีวติ และตามกำลังความสามารถของตน”

พระวาจาทรงชีวติ / The Word of Life

St. Nikolaus Church Pattaya
Assumption Church Pattaya

“ผูใ้ ดทีป่ รารถนาจะเป็นใหญ่จะต้องทำตนเป็นผูร้ บั ใช้ผอู้ น่ื และผูใ้ ดทีป่ รารถนาจะเป็นคน
ทีห่ นึง่ ในหมูท่ า่ น ก็จะต้องทำตนเป็นผูร้ บั ใช้ทกุ คน” (มก.10:43-44)

TWENTY - NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
(World Mission Sunday)

ตารางมิสซา Time for Masses

วัดเซนต์นโิ คลัส พัทยา St. Nikolaus Church Pattaya
วันพุธ Wednesday

- 18.30 น. hrs. อังกฤษ English
- 19.30 น. hrs. นพวารและมิสซา Novena&Mass ไทย Thai
วันศุกร์ตน้ เดือน First Friday of the Month
- 18.30 น. hrs อังกฤษ/English
- 19.30 น. hrs ไทย/Thai
วันเสาร์ Saturday
- 18.00 น. hrs. อังกฤษ/English
- 19.30 น. hrs. ไทย/Thai
วันอาทิตย์ Sunday
- 7.00 น. hrs. ไทย/Thai
- 8.30 น. hrs. อังกฤษ/English
- 10.00 น. hrs. ไทย/Thai
- 16.00 น. hrs. อังกฤษ/English เจ้าวัด คุณพ่อฟิลิป อดิศักดิ์ พรงาม
- 17.30 น. hrs. เกาหลี/Korean ผูช้ ว่ ย คุณพ่อวีระ ผังรักษ์

วัดอัสสัมชัญ พัทยา Assumption Church Pattaya
วันอาทิตย์ Sunday

Priest Calls :
Fr. Adisak
Fr. Weera

- 9.00 น. hrs.
- 11.00 น. hrs.

ไทย/Thai
อังกฤษ/English

081-8675598
081-8164396

Pastor

คุณพ่ออังคาร เจริญสัตย์สริ ิ

Fr. Philip Adisak Phorn-Ngam

Helping Fr.Michael Weera Phangrak

Fr.Angkarn Charoensatsiri

สำนักงาน Office : (038) 415 322

Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time

อาทิตย์ท่ี 29 เทศกาลธรรมดา

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 21st October, 2018

First Reading (Is 53:10-11)
Second Reading (Heb 4:14-16)
Gospel (Mk 10:35-45)

สารวั ด

10/98 หมู่ 9 ถนนสุขมุ วิท
จากถนนสุขุมวิทเข้าทางซอยสยามคันทรีคลับตรงเข้าไป 10 กม.
ใกล้ทางแยกเข้าพัทยากลาง หนองปรือ จังหวัดชลบุรี 20150
ก่อนถึงสนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับ
10/98 Moo 9, Sukhumvit Road.
From Sukhumvit Highway, turn into Soi
Nongpprue, Banglamung
Siam Country Club Road and go
Chonburi 20150
straight along the road for 10 kms.
https://www.facebook.com/groups/st.nikolauschurchpattaya
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“Whoever wishes to become great among you must be your servant,
and whoever wishes to be first among you must be slave of all.” (Mk.10:4344)

วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา
วัดอัสสัมชัญ พัทยา

Bulletin

Responsorial Psalm:
Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.

